Lokaal vuurwerkverbod
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen aangezien de jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar:
honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met
beschadigde ogen. Verder is er ook agressie tegen hulpverleners. Het kabinet stemt niet in
met een landelijk vuurwerkverbod, wel met een lokaal vuurwerkverbod. Gemeenten krijgen
de mogelijkheid om vuurwerk in zogenoemde vuurwerkvrije zones te verbieden, of een hele
gemeente vuurwerkvrij te verklaren.

4 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op
knalvuurwerk en vuurpijlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 74% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Alleen centraal geregeld door de gemeente lijkt mij erg veilig voor mens en dier !!!
Ben tijdens jaarwisseling in de stad, voel me op straat bij het kijken naar vuurwerk
onveilig
Van alle kanten wordt vuurwerk gegooid, wordt geen rekening gehouden met
omstanders
Dan kan ook beter gehandhaafd worden. Nu wordt het weer afgeschoven op de
gemeenten.
De soorten vuurwerk die de meeste (ernstige) verwondingen veroorzaken
verbieden.
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Den Haag schuift alle verantwoordelijkheden zoveel mogelijk naar Gemeenten toe.
Dat is geen goede zaak. Bij een "rechtse" Gemeente krijgt men dan andere
maatregelen dan bij een "linkse" Gemeente. Niet correct. Gemeenten horen 1 lijn te
trekken. Den Haag zit er toch om het land te regeren. Dan schuif niet af op
Gemeenten. Niet alleen voor vuurwerk, maar voor alles wat Den Haag afschuift.
Niet doen, dat is niet goed.
Het is,voor dieren en bejaarden een zware tijd. Al eens een vuurpijl in onze dakgoot
gevonden, er zal maar brand uitbreken door zo'n vuurpijl, in straten met aan twee
kanten huizen is,bijna,geen plaats voor vuurpijlen en knalvuurwerk
Het vuurwerk zelf alsmede het afsteken ervan is finaal uit de hand gelopen. Om
import via internet te voorkomen dienen nu al honden opgeleid te worden om het
kruit te vinden in douane depots e.d. ook zullen er grenscontroles nodig zijn, helaas.
Natuurlijk stemt het kabinet niet in, die willen de BTW en IB over de miljoenen die
de lucht in gaan natuurlijk niet missen.
Ik assosieer vuur werk met oorlogshandelingen
In een weekend wordt de lucht zo vervuild.
Niet alleen voor de mensen maar vooral voor die arme dieren die er niks van
snappen, èn wegens de luchtvervuiling, die er bij al die rotzooi wat op straat terecht
komt, nog eens bovenop komt!
Niet meer van de e tijd!
Op een centrale plek in de stad vuurwerk afsteken en een mooi feest organiseren in
de directe omgeving.
Vanwege milieuverontreiniging / uit veiligheidsoverweging / vanwege
geldverspilling
Vuurwerk voor zoveel geld op zoveel plekken, is geld weggooien en mensen en
dieren worden er akelig bang van. Door op 1 plek per dorp, stad vuurwerk te maken
kun je een veel mooier vuurwerk en minder ongelukken, ik heb het in andere
landen gezien
De huidige tijd spreekt men niet meer van vuurwerk maar gevaarlijk vuurwerk
De overlast, de schades en letsels zeggen meer dan genoeg
Het duurt altijd dagen dat knallen! Als het alleen om 24u een half uurtje zou zijn had
ik er geen probleem mee
Het gevaar van afsteken van vuurwerk weegt niet af tegen het genot.
Het is te gevaarlijk.
Ik vrees dat menige gemeente niet het lef heeft om een vuurwerkverbod in te
stellen en zich zullen verschuilen achter het argument dat ze de middelen niet
hebben om te handhaven.
In principe zou alle knalvuurwerk geheel verboden moeten worden.
Behalve de akoestische effecten en de hiermee gepaard gaande overlast, levert dit
soort vuurwerk niks op.
Siervuurwerk zou (in beperktere mate) bijvoorbeeld enkel in de nacht van oud op
nieuw tussen 22 uur 1 uur toegestaan mogen zijn.
Knalvuurwerk is niet meer van deze tijd en verboden en toegestane tijden worden
in grote mate gewoon genegeerd
Vuurpijlen hoeven wat mij betreft niet verboden te worden, voor zover het gaat om
sier vuurpijlen.
Niet lokaal, het moet centraal, zodat geen lokale politicus de "schuld"van verbod
krijgt
Verschaft duidelijkheid en is controleerbaar.
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Vroeger werdt er beter gecontroleerd nu zijun er handhavers en druven niet goed
tegen de jeugd optekomen
Vuurpijlen wel maar alleen knalvuurwerk verbieden
Wel op knalvuurwerk, niet op vuurpijlen

Als er al een verbod komt, wat voor mij niet bij voorbaat hoeft, dan moet het een
landelijk verbod worden, dat is voor iedereen wel zo duidelijk.
Het moet per plaats worden bepaald. Iedere plaats weet hoe het zit.
In ieder geval zou door de gemeente een centrale plek in elke stad/dorp
aangewezen moeten worden. Dus niet tussen auto s en huizen in. Helemaal
verbieden kun je niet. Mensen.kinderen doen het dan stiekem.
Van de ene kant hoort het er wel een beetje bij, maar langs de andere kant wordt
het ook eens tijd om bepaalde mensen hier keihard op aan te pakken. Het is een
beetje dubbel.
Hoort bij oud op nieuw, wel strenger optreden mbt uren en soort vuurwerk.
Ik ben het er zeker mee eens dat er een verbod moet komen op het knalvuurwerk.
Levensgevaarlijk. Siervuurwerk moet mogelijk blijven.
Ik snap de stellen ng maar zelf vuurwerk afsteken heeft ook iets.
Je ontmoet je straat om 12 uur, is ook leuk.
Bij centraal vuurwerk is dit voorbij.
Vuurwerk hoort bij de traditie van Oud en Nieuw. Betere voorlichting over de
gevaren is zeker nodig.
Met een verbod zal je die traditie niet kunnen uitbannen. Burgers gaan zich
betutteld voelen. Strikte handhaving op de import van onveilig vuurwerk.
Ook de vuurwerkindustrie zal moeten meedenken over de veiligheid van vuurwerk.
De dagen dat vuurwerk mag worden afgestoken is al klein en het blijft toch een
uiting van vreugde. Als iedereen zich aan de regels houdt is er geen probleem.
Illegaal vuurwerk moet worden afgestraft. Dat veroorzaakt het meeste drama
Niet weer een verbod. Laat dit aan de mensen over maar maak ze wel attent op de
mogelijke gevaren; idioten hou je altijd.
Oude jaars vuurwerk is een eeuwen oude traditie, verbieden "het zogenaamde
droogleggingsbeleid" werkt altijd negatief. het veroorzaakt illegaliteit. de
voorbeelden zijn er al van de jaren 30 en recent het coffeeshop beleid. de straat
verkoop is daardoor ontstaan, de harde continu handhaving is er nooit geweest. de
prik acties die het gemeente bestuur dan laat doen helpt niet. De handhaving op
misbruik van vuurwerk faalt, de pakkans en de bestraffing is te laag. Zo een verbod
gaat dus niet werken.
Vuurwerk hoort erbij, de gemeente handhaaft (maar doet er in feite niets aan)
Zie hiervoor
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Met het idee om een vuurwerkverbod op lokaal niveau te bekijken zal er maatwerk geleverd
worden in plaats van een algemeen vuurwerkverbod. Samen met de gemeenten zal er
onderzocht moeten worden hoe zo’n lokaal verbod kan worden ingericht aldus minister van
Justitie en Veiligheid, Fred Grapperhaus.

5 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Geen vuurwerkverbod, ik zou
graag zien dat er overal in
mijn gemeente vuurwerk
afgestoken mag worden

Enkel een vuurwerkverbod in
de binnenstad/kern(en), niet
in de buitengebieden

Enkel vuurwerk toestaan op
openbare plekken

De hele gemeente
vuurwerkvrij
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op vraag "5 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (37%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:














Algeheel verbod. Gemeente centraal een vuurwerk laten houden.
Alleen afsteken 1-1 na 00:00 tot 02:00
Alleen door de gemeente gecontroleerd vuurwerk, verder nergens, zoals in de omringend
buitenland. EN HANDHAVEN !!!
Alleen een verbod in de binnenstad
Alleen knalvuurwerk verbieden
Alleen op aangewezen plekken op oudejaars avond vanaf 2300 tot02.00, bijvoorbeeld oude maas
brug, wilhelmina brug, de griend
Alleen op een of enkele aangewezen plekken en onder toezicht
Alleen op knalvuurwerk en pijlen
Alleen voorwerk verzorgd door de gemeente
Alleen vuurwerk op plaatsen waar het geen kwaad kan. Dus NIET in woonerfen, binnenstad.
Bij een landelijk verbod is dit niet nodig
Bij houden waar overlast wordt veroorzaakt en door wie, dan een groeps verbod, of straat, buurt
verbod voor volgend jaar
Centraal door gemeente geregelde vuurwerkshow
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Centraal punt in de gemeente waar vuurwerk wordt afgestoken, dus ook aangeschaft door de
gemeente
Dat de gemeente op één plek het vuurwerk afsteekt, et zoals bij koninginnenacht.
De Gemeente steekt op een plek vuurwerk af
De starttijd moet beter gehandhaafd worden (beboet beter)
Een algeheel vuurwerkverbod m.u.v. van bepaalde tijdstippen en plekken.
Een centrale locatie waar vuurwerk afgestoken wordt
Een centrale plaats, bv bij de Maas, dat leuk ingericht wordt met een bar om de mensen bij
elkaar te brengen.
Een centrale plek waar het mag.
Één of twee door de gemeente verzorgde vuurwerkshows.
Één vuurwerkshow in het centrum boven de bruggen zou prima zijn.
Enkel toestaan op daartoe aangewezen terreinen
Enkel vuurwerk op aangewezen plekken
Enkel vuurwerk op bepaalde toegestane plekken
Enkele aangewezen gebieden
Erkennen dat er een traditie is die door de welvaart uit zijn voegen aan het barsten is.
Gecontroleerd door de gemeente afsteken
Geen knal meer maar meer siervuurwerk de wijken en knallers op open plekken
Geen verbod maar beter handhaven in de weken voor oud op nieuw.
Gemeentelijk vuurwerk op een plek.
Groot gemeentelijk vuurwerk op een plek!!! Bv. Langs de Maas waar vroeger de Sabena
helicopters landden.
Harde handhaving en hoge bestraffing op overtreding. geen schijnveiligheid vertonen.
Harde Knalvuurwerk verbieden, overig toestaan
Hele gemeente vuurwerkvrij, behalve een vuurwerkshow georganiseerd door gemeente in de
binnenstad
Het is eenmaal per jaar dus kom laten we niet kinderachtig worden. Er zijn wel ergere zaken.
Ik heb lang in Texas gewoont...en daar organiseert de stad meerdere plekken waar zij een
vuurwerkshow houden...en binnen bebouwde kom is er een verbod. Minder ongelukken dan hier
elk jaar.
Ik vind vuurwerk hoort bij oud en nieuw, maar moet wel aan banden geegd worden. strenger
optreden tegen vuurwerk vooraf. onder de 18 geen vuurwerk afsteken. en het liefst
georganiseerd op bepaalde plekken in de wijken. binnenstad alleen door de gemeente
In een aantal wijken een plek aanwijzenm waar het wel mag en niet
In een stad op een ruimtelijke plek
Instellen van vuurwerkzones
Laat de Gemeente het zelf regelen dat er op een centrale plek voor vuurwerk zwordt afgestoken
om 24.00u
Laat iedereen dat nu eens zelf laten bepalen
Maar wel begeleid door goede voorlichting en een sterke controle op het vuurwerk dat verkocht
wordt.
Met oudjaar een klein siervuurwerkshow door gemeente.
Moeilijk. Jammer als al die leuke tradities verdwijnen
Op 1 of 2 plekken gereguleerd vuurwerk, onder leiding van een gespecialiseerde persoon
Overal vuurwerk verbod.. pas vanaf middernacht toe staan en dan wel eventueel langer dan nu
Per wijk regelen
Verbod op knalvuurwerk in de gehele gemeente. Siervuurwerk zou (in beperktere mate)
bijvoorbeeld enkel in de nacht van oud op nieuw tussen 22 uur 1 uur mogelijk kunnen zijn.
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Vermijd schade
Voorkeur heeft een landelijk verbod
Vuurerk pas toestaan na 22.00 uur maar wel dat er ervoor gecontroleerd wordt door politie of
toezicht houders
Vuurwerk door professionals op Griend. Rest verbieden en handhaven.
Vuurwerk verbod op alle plekken waar veel mensen samenkomen, rond ouderen woningen, rond
plekken waar veel dieren wonen en met name de afsteek periode inkorten naar 23:30-02:30.
Overdag afsteken van vuurwerk slaat helemaal nergens op.
Vuurwerk zou alleen afgestoken moeten kunnen worden tussen 24:00 en 01:00 uur. Handhaven
op dit tijdslot en op het opruimen van afval na afloop.
Vuurwerkverkoop op zware knallers, siervuurwerk moet mogelijk blijven.
Vuurwerkvrij alleen op specifieke gelegenheden met vergunning
Wel alleen op één bepaalde openbare open plek waar niemand er last van heeft, zoals bijv. de
Sint Pietersberg.
Zoals nu gebeurd: vanaf een bepaald tijdstip tot een bepaald tijdstip en dit goed controleren.

Toelichting



















Alleen de tijdstippen van het vuurwerk afsteken moeten vast staan. Er moet wel streng
gecontroleerd worden.
Beter voor het milieu en voor de dieren.
De Gemeente dient vuurwerk op 1 plek af te steken, bijvoorbeeld het Vrijthof ( hekken
eromheen!)
Een verbod voor verkoop, invoer en afsteken van vuurwerk. De boete moet zodanig zijn dat je er
niet aan wilt beginnen om het verbod te negeren
Er hoeft geen algemeen vuurwerkverbod te komen, alleen op knalvuurwerk en lawinepijlen etc.
Er zijn mensen die voorwerk mooi vinden. Geef ze een kans ernaar te kjken.
Het gevaar van afsteken van vuurwerk weegt niet af tegen het genot.
Het hedendaagse vuurwerk wordt steeds zwaarder en ook gevaarlijker. Mens en dier zien af
tijdens dat geknal
Ik baal van vuurwerk (zie hieronder) en ben voorstander van een totaal vuurwerkverbod.
Ik zie het probleem van het vuurwerk, maar voor jongeren is het een mooie uitlaatklep. Voor hun
ontwikkeling is het heel belangrijk dat ze ook met zaken in aanraking komen die risico's met zich
meebrengen. Onze maatschappij slaat wel erg door naar overregulering en overdreven
veiligheid.
Laat nu eindelijk het gezonde verstand 'ns zegevieren en organiseer een mooi vuurwerk bijv.
boven de de Maas zodat het door velen kan worden gezien (en de pijlen in het water vallen)
Lekker knallen en de boze geesten wegjagen.
Ontheffing van het vuurwerkverbod op 1 jan. van middernacht tot 2 uur voor bepaalde plekken.
Als plekken worden aangewezen een of meer, min of meer centrale openbare plekken per buurt
(het liefst in overleg met de buurtvereniging). Op deze plekken wordt tevens een door de
gemeente gesteund buurtfeest gehouden. Buiten deze centrale plekken kan goed handhavend
opgetreden worden (niet tegen het enkele rotje, maar tegen het zwaardere illegale vuurwerk).
Op die manier is het hopelijk beter te controleren en kunnen mensen er voor kiezen om er wel of
niet mee geconfronteerd te worden
Openbare plekken is er ook toezicht en lijkt mij veiliger.
Opleggen van beleid is slechts deels zinvol. Mensen moeten ook meer zicht krijgen op welke
groei er de laatste tientallen jaren is geweest mbt koop en verkoop van vuurwerk. Als er naast
het afschieten van vuurwerk gezocht wordt naar hoe invulling te geven aan eindejaar feest en
markering van het tijdstip van 12 uur op stads en op wijk niveau dan zal gaandeweg het gebruik
van vuurwerk om dit begin van het nieuwe jaar te markeren uitdoven.
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Siervuurwerk hoeft niet verboden te worden en bij grote evenementen altijd een lokaal
vuurwerk onder professioneel toezicht c.q. personen die verstand hebben van; hoe vuurwerk af
te steken.
Toch iets van een mening. Verwijs naar antwoord 4
Vuurwerk toestaan op daartoe aangewezen plekken. bovendien knalvuurwerk verbieden, is
beter voor dieren en voor onze hulpverleners.
Wat zijn "openbare plekken"? Dat is toch in principe elke straat?
Zodat er toezicht is en de schade beperkt blijft voor dier , mens en milieu
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5.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=299)
Toelichting (85%):





































0verheid zou zaak in handen kunnen houden
1 maal per jaar een lokaal vuurwerkfeest in de gemeente op oudejaarsavond
Aardige traditie die ook veel mensen pleier oplevert mits verstandig en binnen afspraken
gebruikt.
Afgeopen jaar dacht ik dat mijn raam in de woonkamer eruit sprong. Zo'n harde knal.
Al jaren begint die onzin al 3weken van te voren. Vanaf het begin van december kan ik mijn
honden niet meer fatsoenlijk uitlaten omdat ze als de dood zijn voor het lawaai en geluid van
vuurwerk.
Algemene veiligheid
Alleen dan is de veiligheid te waarborgen.
Alles toch een beetje onder toezicht zo
Als er geen vuurwerk wordt afgestoken zijn er geen ongelukken en wordt het milieu niet belast
Als het alleen op oudejaarsavond zou zijn, zou het niks uitmaken. Maar nu is het een en al geknal
al dagen vóór oud en nieuw. Hinderlijk. Ook voor huisdieren.
Als mensen moeite moeten doen om verder te gaan dan rondom eigen straat, zullen velen het
misschien laten. De echte fervente afsteker krijgt nog wat ruimte
Anders word het een illegaal circuit
Beperking van de overlast
Beperkt de overlast, zijn plekken waar iedereen kan meegenieten alsze dat willen
Beste te handhaven
Beter beheersbaar .
Beter overzicht/controle, sneller optreden bij foutief gebruik
Betere controle, beheersbare handhaving
Betere handhaving en traditie in ere houden
Bewoiners kunnen dan "invloed "uitoefenen op de keuze van de plekken
Bewoners hebben geen last meer vh afsteken en de knallen waar velen last van hebben, maar
Handhaven !!! Ook Goed bij de grenzen controleren zodat er Nooit meer vuurwerk gevonden
wordt in woonhuizen,flats,garages etc dus Handhavenn !!!
Bij beperkt verbod is er misschien onduidelijkheid en overlast blijft in die gebieden.
Bij een verbod zal er veel illegaal vuurwerk leerden afgestoken
Blijft beheersbaar
Centraal vuurwerk
Concentratie en dus beheersbaar.
Controle en diervriendelijk
Controleerbaar
Daar kan toezicht en eerste hulp geregeld worden
Daar kunnen dan ook veiligheidsmaatregelen worden genomen en evt. brandweer en
ambulances klaar staan
Daar zijn zo wie zo toch veel mensen bij elkaar.
Daarmee is alle mogelijke schade te voorkomen vlg .de wet
Dan gebeuren er minder ongelukken. Er zal weiniger vuurwerk afgestoken worden
Dan heb je toch vuurwerk, maar het is meer gestructureerd.
Dan hoop ik dat het beheersbaar blijft en dat er daardoor minder slachtoffers vallen.
Knalvuurwerk, zoals rotjes en gillende keukenmeiden, mogen ze van mij helemaal verbieden.
Met name voor de huisdieren!
Dan is alles onder controle
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Dan is d overgang naar geen vuurwerk minder plotseling
Dan is het beheersbaar op één plek
Dan is het controleerbaar
Dan kunnen de mensen die niet van vuurwerk houden hier rekening mee houden
Dan kunnen mensen die dat toch willen , vuurwerk afsteken.
Dan wordt vuurwerk beheersbaar (hopelijk)
Dat is duidelijk. De gemeente kan dan voor een algemene vuurwerkshow zorgen.
Dat is veiliger dan overal maar wat af te steken
De gemeente moet vuurwerk afsteken..
De goed willende hoeven niet de dupe te worden van lokale ratdraaiers
De hele gemeente vuurwerkvrij en dan ook voor André Rieu die het nodig vindt zijn shows met
vuurwerk af te sluiten. Slaap je net, komt het met volle kracht binnen.
De meesten kunnen hun geld veel zinniger besteden
De overlast is te groot voor m.n. de dieren
De overlast wordt veroorzaakt door de hele dag afsteken van vuurwerk in de diverse wijken
Delen vuurwerkvrij maken werkt niet
Denk aan de ouderen, dieren en andere kwetsbare groepen in onze samenleving
Denk dat dat de minste overlast geeft
Deze discussie is eigenlijk overbodig. Het invoeren van een verbod staat of valt met de
handhaving hiervan. We weten dat de politie en andere handhavers nu al te veel op hun bordje
hebben en handhaving van het mogelijke verbod een utopie is. Ergo is het verbod overbodig.
Dit is sowieso veiliger en het zal het milieu zeker te goede komen. Mens en dier die niet van
vuurwerk houden, ondervinden dan de minste last.
Dit onder toezicht van b.v. Handhavers.
Duidelijke regel die goed te handhaven is
Duidelijkheid voor iedereen en geen onderscheid
Een aangewezen plek buiten de stad en buiten de bebouwing waar de hele dag vuurwerk mag
worden afgestolen
Eenduidig en duidelijk beleid voor iedereen
Eindelijk een eind aan die rotzooi en dat lawaaai.
Enkel gecontroleerd vuurwerk toestaan
Enkel vuurwerk afsteken onder regie van de Gemeente
Er gebeuren te veel ongelukken. Het milieu en de natuur zijn er ook niet bij gebaad. En voor alle
dieren is het een drama.
Er is al zo veel wat anderen voor mij regelen
Er kan altijd wat te vieren zijn hou het flexibel maar wel gecontroleerd
Er kan toezicht en hulpverlening indien nodig aanwezig zijn. Daarnaast is het mogelijk door een
goede locatie te kiezen om de overlast te beperken. Het is absoluut onnodig om vuurwerk voor
de deur af te steken.
Er moet moet zoveel overgereguleerd worden.
Gaat al jaren goed waarom nu veranderen. Wel het zware vuurwerk verbieden en sterk tegen
optreden.
Gecontroleerd en minder milieubelast
Geeft veel overlast in de voorfase, milieu,
Geen overlast buiten aangewezen tijdstip.
Geen overlast in wijken
Geen overlast voor de rest van de bevolking
Geen vuurwerk ivm overlast mens en dier
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Geen vuurwerk meer omdat het huisdieren volledig ontregelt, het jaarlijks mensen (kinderen)
tekent voor het leven en omdat het jaarlijks teveel materiele schade oplevert.
Geldverspilling
Gelijk St. Maaryensvuren dit centraliseren
Geluidsoverlast voor dieren en gevaar voor verwondingen
Gespreid.
Gevaar
Gevaar voor gezondheid ongelukken, geluid en stank overlast schadelijk voor de mens en dier
Handhaving
Hangt al smog genoeg in de stad.denk aan kleine kinderen en huisdieren.
Heerlijk vuurwerk vrije gemeente
Het gaat in de 1e instantie om de veiligheid. Open plekken zijn gezien en samen met
volwassenen kunnen we er op toe zien
Het geknal begint doorgaans al eind november en geeft dus lange tijd geluidoverlast. Bovendien
wordt het vuurwerk ook steeds zwaarder en worden er veel vernielingen mee aangericht. Dus
helemaal de wereld uit.
Het is altijd zo geweest. Wie bang is om gewond te raken nak wegblijven.
Het is dan meer onder controle.
Het is niet nodig en er gebeuren ongelukken mee ook worden de knallen steeds harder het lijkt
soms wel of het oorlog is
Het is veiliger als het gecontroleerd wordt afgestoken.
Het klelne OOOOH plezeir weegt niet op tegen sociale overlast en vooral niet tegen de
ongelukken met vuurwerk
Hier op ST pieter lijkt het wel oorlog in de dagen voor oud en Nieuw. En er wordt absoluut niet
gehandhaafd!!!! Weg met al die overlast voor mens en dier!! !
Hierdoor is het beheersbaar en voor de hulpdiensten en dieren ook te behappen
Hoe groter de gemeente hoe beter men een vuurwerk 'show' kan aanbieden, maar in kleinere
gemeenten alleen in het centrum legt te grote druk op centrum, daarom iets daar tussenin.
Hoort bij oud op nieuw, wel strenger optreden mbt uren en soort vuurwerk.
I.v.m. de maatschappelijke veiligheid.
Ik ben dieren liefhebber , en die raken altijd helemaal van slag door vuurwerk
Ik ben een tegenstander van alle vuurwerk buiten het officiele.
Ik ben van mening dat het de veiligheid ten goede zou komen om in het centrum, waar zo veel
mensen op elkaar staan te kijken boven de bruggen, dit zou zowel mooier als veiliger zou zijn.
Ik denk dat opgelegde verandering niet gedragen worden door de publieke opinie
Ik denk niet dat het werkt om het op bepaalde plekken toe te laten en op andere niet. Een
algeheel verbod is duidelijk en consequent.
Ik ervaar geen overlast in de buurt
Ik heb kinderen gezien die vuurpijlen in hun oog hebben gekregen
Ik vind vuurwerk geldverspilling, het geeft geluidsoverlast en voor kleine kinderen en dieren is
het niet te verdragen.
Ik wil persoonlijk geen last ervaren, ook niet voor mijn hond. Bovendien ben ik astmatisch en heb
ik last van de luchtvervuiling.
Ik zou wel willen dat vuurwerk blijft maar dat het gereguleerd wordt.
In de binnenstad is het rond die tijd te druk.
In hele stad is last van vuurwerk. kost te veel. slecht voor dieren.
In woonerfen zijn veel kinderen en huisdieren. Veel mensen. En de binnenstad maakt het teveel
lawaai vanwege vele gebouwen.
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Indien alleen op bepallde plekken toestaan kan door afgrendeling worden voorkomen dat
omstanders gewond raken. Afsteken is dan voor eigen risico
Is alles onder controle te houden
Is reeds gegeven bij vraag 4+5.
Is veiliger
Ivmveiligheid en overlast op een door specialisten gecontroleerd terein
Je kunt nooit risico’s uitsluiten, dan zouden voetbalwedstrijden, racefietsen, roken, alcohol enz
allang verboden moeten zijn. Dit gebeurt het hele jaar!
Knalvuurwerk verbieden, overig toestaan
Kunnen mensen met dieren zich aanpassen
Kunnen ze de gevaren beter inschatten
Laat de Gemeente het zelf regelen dat er op een centrale plek voor vuurwerk zwordt afgestoken
om 24.00u
Laten we niet alles willen reguleren, maar geef politie meer vrijheid om te straffen. Mensen die
wel van vuurwerk houden mogen er zo van genieten. Mensen die er niet van houden moeten
gewoon binnen blijven. Als het niet anders kan: richt dan openbare plekken in.
Lees hier boven
Levensgevaarlijk. Vooral vanwege het feit dat de meeste slachtoffers omstanders zijn. Ik wil mijn
kinderen niet hieraan blootstellen
Lijkt me het veiligst
Luchtvervuiling en teveel risicos
Makkelijker te handhaven. Duidelijk ook voor iedereen
Mannen jongens blijven het spelen met vuurwerk leuk vinden, hoe gevaarlijk het ook kan zijn.
Gun ze hun 'speeltje'.
Meer veiligheid. En het creëert meer saamhorigheid in de wijk
Men onderschat het gevaar vh vuurwerk. Ik zie genoeg vuurwerkslachtoffers, vooral ogen, op de
1e hulp vh ziekenhuis verschijnen
Mensen willen graag vuurwerk afsteken. Professioneel vuurwerk, dus door anderen, laten
afsteken is dan geen oplossing. Dus, laat mensen wel zelf vuurwerk afsteken, maar
gecontroleerd, dus met toezicht op wat wordt afgestoken en hoe dat gedaan wordt.
Milieu belastend,voegt weinig toe aan feestelijke gelegenheden
Milieu onvriendelijk. Storend voor dieren en ouderen
Milieu vervuilend en vuurwerkmiljoenen kunnen beter aan andere (nuttige) zaken uigegeven
worden.
Milieu vervuiling en zeer gevaarlijk
Milieubelastend, slecht voor gezondheid (astma-patenten), angst bij ouderen en dieren
Millieuredenen
Minder ongelukken (3x)
Minder ongelukken plus geen hinder voor mensen die er niet van houden
Minder ongelukken, minder rotzooi op straat, minder mensen en dieren bang
Minder overlast en minder stress bij ouders die bang zijn dat hun jongere dit verkeerd afsteekt.
Minder overlast in de wijken, troep die achterblijft
Minste last voor de inwoners
Misschien beter te handhaven, u weet wel een werkwoord dat in Nederland onbekend beging te
qworden!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naar mijn mening wordt de overlast veroorzaakt door slechte handhaving. Er wordt geklaagd dat
men overlast heeft van de zware knallen voor Oud en Nieuw. Aangezien dan vuurwerk echter
nog niet verkocht mag worden hier, is dat dus illegaal vuurwerk wat afgestoken wordt...
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Niemnd heeft er dan veel last van de jeugd trekt dan niet meer door de straten om de buurt te
terroriseren
Nu is het wild west, iedereen doet maar wat.
Nu lange tijd overlast, geen actie hiertegn, overal achtergelaten vuurwerkresten en dan
eventueel ook nog schade. tevens prullenbakken en parkeermeters afsluiten, kost geld en levert
niets op.
Om de mensen te beschermen en zeker de dieren!!
Omdat andere manieren niet zijn te handhaven.
Omdat bijv mijn honden er dan minder last van hebben, die zijn doodsbang!!!! Ieder jaar is het
weer een ellende en dat allemaal door die flauwekul!
Ongelukken en onvrede ontstaan doordat er al dagen van te voren vuurwerk afgestoken wordt
en er na afloop niets wordt opgeruimd.
Onzinnige traditie en zonde van het geld alsook voor mens en dier overlast of risico
Ook voorouderen en dieren is dit beter
Op die manier kunnen mensen er toch van genieten. Dit zou een tussenfase moeten zijn.
Langzaam wennen aan een algeheel vuurwerkverbod.
Op die plekken kun je als gemeente de veiligheid borgen
Op openbare plekken meer toezicht
Open plekken
Openbare plekken zijn veilioger. iedereen die mee wil doen gaat daar naar toe. Tevens moet er
wel toezicht zijn,.
Oude gebruiken met rust laten maar wel regels volgen.
Overlast beperken en mensen bij elkaar brengen.
Overlast en verwondingen uitsluiten
Overlast voor uren
Overlast, vervuiling. Het mag eens stoppen. Misschien 1 (EEN) centrale vuurwerkplaats?
Overzichtelijker en veiliger
Overzichtelijkheid en controle uitoefening erop
Plek onder toezicht
Regels en wetten maken, die je niet kunt handhaven zijn zinloos en voor de schone schijn. bij het
opstellen van regels en wetten zou een afstreeplijst moet worden gehanteerd.
Ruimte voor een niet tegen te houden traditie.
Rustig, veilig.
Stop met alle vormen van vuurwerk, dan is het voor iedereen duidelijk
Stukje traditie. Niet alles meteen afschaffen, maar wel onder toezicht op afgeschermde
gebieden.
Te gevaarlijk en te lang. Weken van tevoren wordt al met vuurwerk gespeeld. Geen pretje voor
de dieren.
Te veel overlast voor mens, dier en milieu
Te zot voor woorden dat vuurwerk milieu gezondheid gevaren overlast (huis)dierenleed
Teveel overlast
Teveel overlast en ongelukken met eigen vuurwerk.
Teveel overlast.
Toelaten daar waar mogelijk, verbieden in stedelijke gebieden.
Toezicht makkelijker toe te passen
Uit milieuoverweging,mensen die COPD hebben,ouderen, dieren.minder oogletsel.
Vanwege veiligheid / milieu / financiele verspilling
Veiliger (2x)
Veiliger, minder kosten aan vuurwerk en medische behandelingen, laat mensen samenkomen.
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Veiliger, mn voor mensen die over straat moeten gaan.
Veiligger
Veiligheid
Veiligheid mensen controle dier veilig en schade overal
Veiligheid en toezicht
Veiligheid en vernielingen
Veiligheid en vervelende jongens afremmen
Veiligheid gaat voor vuurwerk en zo bijzonder is dat consumentenvuurwerk niet.
Veiligheid staat voorop
Veiligheid wordt gewaarborgd, maar er kan toch genoten worden van een mooi vuurwerk
Verbieden alleen helpt niet, er moet ook gehandhaafd worden, daarnaast moet je het ook
aantrekkelijk maken om je aan de regels te houden. Vandaar het feest.
Verkomen van hinder voor de niet afstekers
Veroorzaakt te veel overlast buiten de gewonden
Volstrekt zinloze geldverspilling en uitermate gevaarlijk in handen van onverstandige
volwassenen en kinderen.
Voor de veiligheid en de overlast die op sommige plekken ernstig te noemen is.
Voor de veiligheid, het meeste stoor ik mij aan kleine kinderen dat die met zakken vuurwerk
rondsjouwen en te pas en te onpas vuurwerk afsteken, hier moeten de ouders bekeurd
worden!!!
Voor iedereen duidelijk en gevoelige plaatsen kunnen worden vrijgesteld van storend vuurwerk.
Voor meer veiligheid en vooral rust en minder overlast en vandalisme.
Voor mij hoeft er helemaal geen vuurwerk te zijn. Maar voor de liefhebber het organiseren.
Prima.
Voor zoveel mensen is het vuurwerk verschrikkelijk. En dan ook voor alle sdieren
Vooral om de troep,kabaal en de huisdieren(honden en katten)die er erg bang voor zijn
Vrijheid voor de inwoners voor eigen initiatief
Vuurwerk afsteken op openbare plaatsen levert een meer beheersbare situatie op.
Vuurwerk dat is traditie / we weten allemaal dat vuurwerk gevaarlijk is !
Vuurwerk door gemaante organiseren en uitvoeren
Vuurwerk hoort bij Oud&Nieuw, het is voor kinderen ook leuk en spannend om wat vuurwerk af
te steken. Ik vind de knallers
Vuurwerk hoort nu eenmaal bij oud en nieuw.
Vuurwerk is geldverspilling, geeft flinke overlast en os slecht voor het molieu
Vuurwerk is gevaarlijk en de mensen ruimen na afloop de troep niet op
Vuurwerk is gevaarlijk en vervuilend voor het milieu.
Vuurwerk is net zoals sinterklaas , een traditie ..
Vuurwerk is niet meer van deze tijd. te hardt te grof, vuurwerk tegenwoordig is geen einde aan.
Vuurwerk is overal gevaarlijk en hinderlijk
Vuurwerk is traditie en moet in eren worden gehouden, is een recht en past nog steeds in deze
tijd.
Vuurwerk mag, maar alleen op 31 december s'avonds. niet al dagen van te voren
Vuurwerk moet, alleen gereguleerd
Vuurwerk veroorzaakt te veel problemen
Waarom alle mooie tradities de nek omdraaien omdat sommige lieden zich niet kunnen
gedragen. Waarom niet gewoon de bestaande wetten handhaven? Algemene verboden zijn
ordinaire bezuinigingsmaatregelen. Er is te weinig politie dus verbied maar alles dat overlast kan
geven.
Waarom moeten vele mensen overlast hebben van een klein stel idioten
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We leven in een vrij land waar steeds minder mag
Zie boven (3x)
Zie hierboven
Zie hierboven.
Zie hiervoor
Zie mijn toelichting bij punt 5.
Zie toelichting hierboven
Zie toelichting vorige vraag
Zie toelichting vraag 4
Zie vorige vraag (2x)
Zie vraag 4
Zo kan iedereen nog mooi vuurwerk afsteken en brengt veel minder overlast en
gezondheidsschade.
Zo was het en zo blijft het
Zoals al aangegevn in uw toelichting. Gevaarlijk en de meeste mensen ergren zich hieraan. denk
ook eens aan de dieren.
Zoals de makt in alle wijken zeg maar 1 plaats
Zodat de veiligheid van de mensen alleen op deze manier gewaarborgd wordt.
Zodat iedereen weet waar en wanneer je mag afsteken en je niet om de 5 a 10 minuten rechtop
zit in je stoel thuis.Deenk aan de bejaarden en de dieren die hier niet tegen kunnen.
Zodat mens en dier hier geen ellende van hebben !!!
Zodat mensen er overdag geen last van hebben.
Zojuist gedaan.

Weet niet (15%)
Toelichting
Toelichting: 








Als er veranderen in denken komt , hetgeen al gaande is , rond hoe om te gaan met
vuurwerk en na te denken over alternatieven dan zal deze traditie gaandeweg
uitdoven. Er zullen altijd voorlopers zijn en mensen die hechten aan het oude en
vertrouwde. Daarin opleggen van nieuwe manieren van omgaan met een gegeven
( oude jaars feest) doet geen recht aan het recht op zich ontwikkelen in vrijheid op
eigen tempo. Vaak zijn de mensen gehecht aan deze zaken omdat ze er vreugde en
een gevoel van eigen regie aan beleven. Dit afnemen lijkt me niet bevorderlijk voor
de samenhang in de maatschappij. Het minder aandacht geven iets anders
ertegenover stellen en mensen bij nieuwe vormen betrekken is denk ik meer zinvol
om toe te groeien naar nieuwe vormen waar de meerderheid zich in kan vinden.
Beter voor mens, dier en milieu
Bovendien kost het tijd en moeite naar centrale plaatsen te gaan en dat geeft ook
een beperkende vorm
De betutteling van de overheid voert te ver. Controleren lukt niet dan maar
verbieden.
Kan ik regels en wetten niet handhaven en bestraffen. Dan is de regel of wet
overbodig. De vraag : Wil of kan ik aan de handhaving geen prioriteit geven? Is het
antwoord "nee" dan laat het maar achterwegen.
Net zo iets als in Rotterdam een centraal vuurwerk. Het vebind dan ook mensen
die kommen kijken, Maastrichtenaren en gasten.
Overzichtelijk en veiliger voor iedereen
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Weet niet



Vuurwerk is een commerciëel issue en dáárom wordt het niet afgeschaft. Geen
enkel dier vindt dit leuk en omover de teowp die achtergelaten wordt nog maar te
zwijgen!!!! VUURWERK IS EEN INDIVIDUELE PASSIE VOOR DIE VOOR MIJ METEEN
MAG WORDEN AFGESCHAFT!



Zou wel willen maar is moeilik in een grens gebied met belgie
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6 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een
passende balans tussen veiligheid en de locatie waar
vuurwerk af te steken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

(n=297)

27%

25%

23%
19%

20%

14%

15%

10%

10%

8%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 6 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 50% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Afhankelijk van de locatie

Mee eens



Maatwerk

Neutraal



Zie bovenstaande

Mee
oneens



De stelling is pure theorie. In de praktijk zal menige gemeente het vuurwerk
afsteken op zijn beloop laten. Ook nu al zie je dat er nauwelijks handhavend wordt
opgetreden tegen mensen die vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden.
Het moet landelijk
Ik denk niet dat vuurwerkliefhebbers hun rommel gaan afsteken op aangewezen
plekken.
Ik vind dat dit landelijk geregeld moet worden zodat je niet de strijd krijgt van "daar
mag het wel en hier niet". Geen discriminatie of ongelijkheid wat dit betreft.
Verplaatsing van het probleem als het niet landelijk geldt.
Vuurwerk afsteken is nimmer veilig.






Zeer mee
oneens






Het handhaven van de regels gebeurt nu al bijna niet. wie zegt dat dit dan wel zal
gebeuren.
Het risico is dat men door deze maatregel het aantal mensen met vuurwerk op één
plek concentreert en dat is waarschijnlijk nog gevaarlijker.
Men zal zich nooit aan deze regels houden
Niet alle gemeenten zijn switched on genoeg om veiligheid etc te garanderen
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Weet niet



Zie hiervoor







Het valt buiten mijn beoordelingsbevoegdheid.
Ik begrijp de stelling niet
Ik begrijp de vraag niet
Ik begrijp deze stelling niet zo goed
Snap de hele stelling niet. lokaal verbod is een verbod op plaatsen in de Gemeente
of een verbod uitgevaardigd door de Gemeente ?
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7 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=309)
Tip (59%):







































1 centrale plek waar vuurwerk mag worden afgestoken, en nog liever helemaal geen vuurwerk.
1. Alternatief centraal vuurwerk, 2.handhaven verbod
Aan beide kanten van de Maas 2 of 3 plekken waar vuurwerk afgestoken mag worden. Moeten
plekken zijn, pleinen of zo, waar zo min mogelijk overlast is voor de buurt bv de Griend, Geusselt,
Vrijthof
Aan mee werken
Aankondigen dat bij overtreding zwaar gestraft wordt.
Al
Algemeen verbod is het beste
Algemeen verbod op verkoop van vuurwerk
Alleen omgeving waar asiels ed zitten, het is maar 1 avond
Alleen op daarvoor bestemmende plekken anders strenger straffen.
Alleen op openbaar gebied waar t veilig gecontroleerd word
Alleen verbod op knalvuurwerk, afsteken van gewoon vuurwerk tussen 23.00 en 01.00 uur.
Alleen vuurwerk door de gemeente georganiseerd op een geschikte locatie
Alleen vuurwerk op door de gemeente gepaalde locaties.
Als de gemeente dan toch vuurwerk wilt laten afsteken, laat dit dan door professionals doen op
een veilige locatie.
Als glas met carnaval ivm veiligheid verboden kan worden dan kan dit ook met bepaald vuurwerk
Als je het als gemeente centraal wilt organiseren, doe het dan wel goed en uitbundig.
Altijd beveiliging inzitten om ver- geboden te controleren.
Ben consequent met het controleren hierop
Ben er terug houden mee laat mensen per wijk desnoods er inspraak in hebben waarvoor
gekozen wordt
Besteedt het geld aan de participatiewet
Beter handhaving bij overtredingen
Betere controle voorgaande dagen
Betuttel niet veel. Avontuur voor jongeren is belangrijk op hun weg naar volwassenheid.
Blijven aandacht geven aan gevaren.
Buiten beboiwde kom terrein aanwijzen
Bv 2x per jaar 27/04 en 31/12 op een verantwoorde locatie kiezen en mooi siervuurwerk dus
geen knalvuurwerk en import en grenzen controleren en handhaven!!!
Centraal een of meerdere plekje
Centrale plekken in de woonwijken.. In Amby is al jaren op een plein een samenkomst
Communiceer maatregelen tijdig en buurtniveau
Controle en handhaving toezicht
De gehele gemeente vuurwerkvrij
De hele gemeente vuurwerk vrij, en handhaven ook voor en na jaarwisseling
De politiek luisterd alleen als er verkiezingen zijn.
De vraag is of dit te handhaven is. Wellicht onstaan nieuwe gevaarlijke situaties als veel
(beschonken) mensen op beperkte ruimte bijeen komen om vuurwerk af te steken?
Denk er goed over na
Denk na over handhaving voordat over wordt gegaan tot een verbod
Doe dit in overleg op open sportvelden en onder toezicht van handhavers.
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Doen en aan de gang !!!
Doorvoeren en handhaven.
Duidelijk beleid formuleren
Duidelijk zijn.
Duidelijke en zichtbare handhaving
Een algeheel vuurwerkverbod
Een centraal vuurwerk. Handhaven voor diegene die zich hier niet aan houden
Een groot vuurwerk op openbare plaats
Een totaalverbod valt niet te handhaven. Vuurwerkzones wel.
Een vuurwerk verzorgd door de gemeente
Er is een telefoonnummer waar overlast kan worden gemeld maar er is te weinig mankracht om
de klachten op te volgen
Er zijn belangrijkere zaken dan inwonertje pesten. Er is al genoeg afgenomen ten goede van de :
High Society
Er zijn bepaalde buurten waar mer overlast is dan in andere buurten. Het klinkt heel
generaliserend, maar het zijn gewoon de keiharde feiten. Controleer eens wat meer in die
buurten. De politie en zeer zeker de gemeente weet verdraaid goed waar dat is.
Faciliteer op 1 locatie mooi siervuurwerk
Ga in discussie met de burger
Gecontroleerd op 1 plek
Geef geen vuurwerkvergunningen meer af en verbied vuurwerk voor de gehele gemeente
Geef vooral niet toe aan "opgeblazen "meningmakers ed lieden//
Geeft een vuurwerkshow vanaf een platform op de Maas.
Geen buurtcoaches die pappen en nathouden, duidelijke riv
Geen verbod
Geen vuurwekr toestaan, geen problemen, geen rotzooi en geluidoverlast voor mens en dier
Geen vuurwerk meer in de buiten wijken en alleen op de daarvoor vrijgegeven plekken .
Geld kan veel beter besteed worden
Gemeente verzorgt vuurwerk langs de maas ( de griend)voor mooi effect.
Gemeente vuurwerk
Gemeentelijk georganiseerd, op de Griend b.v., laat iedereen daar z'n vuurwerk afsteken.
Gewoon doen en regelen. Niet zo lang over praten.
Gewoon doorvoeren. De lasten zijn hoger dan de lusten.
Gewoon het geld onder de minima verdelen.
Gewoon, verbieden. Kost teveel slachtoffers.
Gezamenlijk vuurwerkgenot door professioneel gebruik
Goed handhaven, vooral van tevoren
Goed monitoren, registreren, om op later tijdstip actie te kunnen ondernemen
Graag plekken aanwijzen waar vuurwerk mag en anders flinke boetes uitdelen!
Grensbewaking
Handhaaf beter tegen illegaal vuurwerk in de gemeente. Vergroot de fouilleerzone buiten de
binnenstad gedurende december, zodat bij vermoeden op bezit ook buiten het centrum
gecontroleerd kan worden bij klachten.
Handhaven !!!
Harde handhaving op het misbruik van vuurwerk.
Hef een zeer hoge belasting op vuurwer in verband met de overlast, de rommel, de schades en
de lelsels
Het vuurwerk verkoop beter controleren op het moment dat belgie het gaat verkopen
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Hou het in eigen hand als het dan toch zo nodig moet en laat het dan op een plek door
professionals afsteken. Is nog mooier ook !!!
Hou het kort en betaalbaar.
Hou je dan ook aan de afspraken!
Hou jullie met andere zaken bezig en niet met dat geouwehoer
Houd u met belangrijke zaken bezig!
Houden aan tijdst
Ik zou buurten betrekken bij het inrichten van openbare vuurwerkplekken. Sommige mensen zijn
er zeer aan gehecht en als ze mee mogen praten verminderd dat misschien de weerstand. Ook
goed uitleggen waarom een vuurwerkverbod echt noodzakelijk is (luchtvervuiling, gevaar).
In elke wijk minimaal 2 plekken aanwijzen waar vuurwerk afgestoken mag worden. Probleem
echter...wie ruimt het daar dan op?
Indien dit ingevoerd zou worden dan maximale controle op de naleving van dit verbod
Investeer in armoede en niet in vuurwerk.
Kies voor een totaal verbod; dat is het beste te handhaven. Geef eventueel één enkele
organisatie toestemming om op een centrale plek professioneel vuurwerk af te steken
gedurende 15 minuten.
Knalvuurwerk verbieden
Kom eens uit Uw ivoren torens en wandel eens met Uw hond door de buurten waar het het
ergste is
Laat de Gemeente het zelf regelen dat er op een centrale plek voor vuurwerk zwordt afgestoken
om 24.00u
Laat het lekker knallen voor het nieuwe jaar.SDoe niet zo kinderachtig
Laat het vrij
Lees hier boven
Let meer op. Meer controles. En schade door degenen die het heeft aangericht zelf laten
repareren of op zijn minste l aten meehelpen en zeer zeker laten betalen!
Licht goed toe waarom, illustreer met cijfers en plaatjes de ongelukken die hierdoor worden
voorkomen.
Luister heel goed naar de inwoners.
Luister niet alleen naar de mensen die er elk jaar veel geld in steken
Maak
Meer controle en voorlichting (o.a. op scholen).
Meer toezicht, straffen en totaal vuurwerkverbod,
Meer toezichthouders op straat die meteen kunnen ingrijpen.
Meer verboden geeft meer illigaal vuurwerk . Gewoon meer toezicht
Neem aub de overlast voor Mens, dier, lucht- en milieu verontreiinging mee. Over dit laatste
wordt zelden iets gezegd/geschreven.
Niet alleen een afsteek verbod maar ook een bezits verbod, om handhaven mogelijk te maken.
Niet alleen vuurwerkvrij, maar daar ook streng op handhaven
Niet bang zijn om het te verbieden
Niet in de binnenstad maar op de aangegeven plaatsen die de gemeente bepaald in overleg met
de buurtbewoners.
Nog los van veiligheid: milieuschade door vuurwerk?!
Nog meer handhaving voor en na legale tijd vuurwerk
Nogmaals, een verbod werkt pas als de handhaving strikt is, hetgeen volgens mij tot nu toe op
geen enkele wijze is gebeurs.
Nooit tussen auto's of andere voertuigen. Nooit bij dicht op elkaar staande behuizing. Elke
gemeente moet apart de bevoegdheid krijgen of vuurwerk wel of niet wordt toegestaan
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Op beperkte plaatsen toestaan
Op een aantal plekken in de stad georganiseerd/gecontroleerd door gemeente
Op een drietal punten in de wijken een grotere show
Op kansspelen betaal je bij het winnen van een prijs kansspelbelasteerkbelasting, hoezo geen
vuurwerkbelasting heffen???t
Probeer te overleggen met buurgemeenten en buurlanden
Regel verkoop in Belgie aan Nederlanders. Ingezetenenen principe mogelijk ?Anders
Steek zelf vuurwerk aan zoals dat vroeger was
Stimuleer het vuurwerk in aangewezen plekken, waar mens en dier veil;ig zijn en veilig hun
plezier kunnen toepassen !
Stop met vergunning geven
Stop met vuurwerk
Stop met vuurwerkshows en schijf het geld door naar de wmo-pot
Streng optreden
Strenger controle aan de grens liefs 24 uur
Strenger handhaven
Tijdstip naar 24 uur niet eerder
Tip reeds gegeven in vraag 5
Totaal verbieden is niet te handhaven
Totaal verbieden; anders is het toch niet te handhaven
Verbied alleen het knalvuurwerk
Verbied vuurwerk in de gehele gemeente
Verbieden (2x)
Verbieden en controle
Verbieden en HANDHAVEN!!!!!!!
Verbieden prima maar heeft geen zin als het niet gehandhaafd kan worden.
Verbieden!
Verbod meteen instellen voor de hele gemeente.
Verbod onmiddellijk instellen en handhaven
Voer een geheel vuurwerkverbod in
Vooral doen geen vuurwerk meer.
Vooral verbod in drukke wijken en ouderen centra
Voorlichten betreffende veilgheid
Vraag wat uw inwoners, van de diverse voorstellen vinden
Vrijthof markt of langs de maas
Vuur werk afsteken in het centrum van stad ,zodat iedereen kan meegenieten.
Vuurwerk hoort erbij
Vuurwerk van de gemeente op de griend langs de maas ,zoals het vroeger was.En nergens
anders.
Vuurwerk vrije gemeente
Vuurwerkverbod handhaven.
Waarom een streng beleid als tijdens de concerten van Andre Rieu telkens bij de afsluiting
vuurwerk is toegestaan. Niet echt leuk als je in de buurt woont.
Wederom,, zie het antwoord op vraag 4+5.
Zelf organiseren
Zet vooral ook in op import van zwaar vuurwerk uit België
Zie 5/1
Zie boven
Zie boven, punt 5.1
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Zie boven: maak een mooi vuurwerk
Zie bovenstaande
Zie de antwoorden hiervoor.
Zie hierboven (2x)
Zie hiervoor (2x)
Zie hiervoor ; stel vuurwerkbelasting in ; geld te verdienen !
Zie punt 5
Zie toelichting
Zie vraag 5
Zij weten al wat er moet gebeuren wat zou er nog meer over gezegd moeten worden
Zij worden betaald omdit op te losssen..........
Zonder voldoende handhaving heeft het geen zin......
Zorg dat op oudejaarsavond genoeg politie op de been is. Als het vuurwerk knalt tussen 18:00 en
02:00 uur en daarbuiten niet ervaart bijna niemand dat als overlast.
Zorg eindelijk eens voor handhaving !
Zorg er voor dat er ook zonder vuurwerk vermaak is
Zorg voor een paar plaatsen waar het vuurwerk afgestoken kan wordn en die zich niet aan deze
regels houd een flinke bekeuring geven en dan spreek ik niet over een paar tientjes.
Zorg voor landelijke richtlijnen!
Zorg zelf voor een of meerdere mooie vuurwerkshows
Zoveel mogelijk inperken
Zowel afsteek periode beperken ( bijv 23.00 tot 2.00) als ookde locaties

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (28%)
Weet niet (12%)
Toelichting
Tip:






Alleen een landelijk verbod, anders is handhaven moeilijk.
Handhaven is natuurlijk moeilijk indien een vuurwerkverbod lokaal is. Je kunt
alleen optreden bij een heterdaadje. Daarom ook een bezitsverbod en een
paar jaar streng handhaven. Ik sta volledig achter de artsen die dit al
jarenlang vragen.
Het verbod streng controleren en niet zo als gewoonlijk in Nederland een half
zacht gedoog beleid. Lik op stuk belijd dat iedereen weet waar hij aan toe is.

Ik heb geen tip
voor mijn
gemeente



Onze Gemeente kennende doen ze tóch niets......

Weet niet




Ik heb totaal geen verstand van vuurwerk en welke soorten er allemaal zijn.
Niks !!!

22

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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